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Ներածություն
ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական
ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր
հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ
ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար
ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։1
Երանոս

համայնքի

ՏԱՊ-ը

մշակվել

է

համայնքի

ՏԻՄ-երի

2018թ.

անելիքները

համակարգելու նպատակով: Մասնավորապես, համայնքի ՏԱՊ-ի հիմնական նպատակներն
են.
 սահմանել համայնքի

սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները,

գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող
արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել
պակասուրդը (դեֆիցիտը),
 համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և
միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական
նպատակների իրականացման շուրջ,
 շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման
արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական
հենքը»,
 որոշակիացնել
ֆինանսական

նախատեսվող
աղբյուրները

ծրագրերի
և

և

միջոցառումների

միջոցները,

իրականացման

պատասխանատուները

և

ժամկետները,մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։
1-ին բաժնում սահմանվում են համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։
2-րդ բաժնում ներկայացվել են համայնքի 2018 թվականի ծրագրերի ցանկը և
տրամաբանական հենքերը(ըստ ոլորտների)։
3-րդ բաժնում ներկայացված է համայնքային գույքի կառավարման 2018 թվականի
ծրագիրը։
4-րդ բաժնում ներկայացված է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։
5-րդ բաժնում ներկայացված է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

1«Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման մեթոդական ուղեցույց», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017
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1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները
Համայնքի տեսլականը՝
Երանոս համայնքն աչքի է ընկնում էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական մթերքների
արտադրությամբ, մաքուր, բարեկեցիկ, բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ
ունեցող և զբոսաշրջության համար գրավիչ տարածք: Համայնքը հագեցած է
ենթակառուցվածքներով,
բնակչությունը
գոհ
է
ՏԻՄ-երի
կողմից
մատուցվող
ծառայությունների որակից։
Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները
Ցուցանիշ
Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը
համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%)
Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր
եկամուտների մեջ (%)
Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ)
Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ)

Ելակետային
արժեք

Թիրախային
արժեք

15

14

33

34

5314
33435,0

5314
33435,0

Աղյուսակ 2․Համայնքի ոլորտային նպատակները
Ոլորտային նպատակ

Վերջնական արդյունքի՝
Ելակետային
Ցուցանիշ
արժեք

Թիրախային
արժեք

Ոլորտ 1. Ընդհանուր

Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից
համայնքի բնակիչներին որակյալ և
մատչելի հանրային
ծառայությունների մատուցումը

Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը (հարցումների
հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից,
մատուցվող հանրային ծառայությունների
որակից, %
Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ
ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի,
համայնքի ավագանու) կողմից կայացված
որոշումների թվի տեսակարար կշիռը
կայացված որոշումների ընդհանուր թվի
մեջ, %
Համայնքի բյուջեի սեփական
եկամուտների տեսակարար կշիռն
ընդհանուր մուտքերի կազմում,%

80

90

10

15

33

34

Ոլորտ 2. Պաշտպանության
կազմակերպում
2018 թվականի ընթացքում պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից
բնակչության պաշտպանություն և
քաղաքացիական պաշտպանության
կազմակերպում
2018 թվականի ընթացքում արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական
պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և
կոմունալ տնտեսություն

4

Համայնքի կողմից պատվիրված
կապիտալ ծրագրերի
նախագծանախահաշվային
փաստաթղթերի ընդհանուր քանակը
Բնակիչների բավարարվածությունը
համայնքում գիշերային
լուսավորվածությունից, %

2

2

50

55

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
Համայնքային սեփականություն
հանդիսացող հողամասերի
սեփականության իրավունքի
պետական գրանցման աշխատանքներ
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ

Աճուրդ-վաճառքի միջոցով տնամերձ
հողամասերի օտարում կարիքավոր
ընտանիքներին, քանակը

303333333

40

Ասֆալտապատված ներհամայնքային
և ներբնակավայրային
ճանապարհների և փողոցների
տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ,
%

28

30

Նորոգված կամուրջների և
ինժեներական այլ կառույցների
քանակը

4

4

Բարեկարգ և անցանելի
ներբնակավայրային փողոցների
մակերեսի տեսակարար կշիռն
ընդհանուրի կազմում, %

90

100

Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ
2018 թվականի ընթացքում առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ 8. Կրթություն

2018 թվականի ընթացքում կրթության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ 9. Մշակույթ և
երիտասարդության հետ տարվող
աշխատանքներ
Ապահովել համայնքում տոն և
Տարվա ընթացքում կազմակերպված
հիշատակի օրերին նվիրված
միջոցառումների թիվը՝ նվիրված
3
3
միջոցառումների հավուր պատշաճի
տոնական և հիշատակի օրերին
կազմակերպումը և անցկացումը
Ոլորտ 10. Առողջապահություն
2018 թվականի ընթացքում առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
2018 թվականի ընթացքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն

5

Թեթևացնել համայնքում բնակվող
անապահով ընտանիքների հոգսերը

Սոցիալական ծրագրի
առկայությունը, այո/ոչ
Սոցիալական ծրագրի
շահառուների
բավարարվածությունը
իրականացվող ծրագրից, %

այո

այո

30

35

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
Խթանել համայնքում գյուղատնտեսության
զարգացմանը

Համայնքում արտադրված
կարտոֆիլի ծավալը,տոննա

2000

2100

Համայնքում արտադրված
հացահատիկի ծավալը, տոննա

800

900

Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և
բուսասանիտարիա
2018 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ
չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի
պահպանություն
Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը
Նվազեցնել համայնքի ջրային ռեսուրսների
դրենաժային ջրահեռացման
90
100
աղտոտվածության մակարդակը
ցանցի մաքրման ծառայությունից,
%
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն
2018 թվականի ընթացքում զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը
բնակիչների մասնակցություն
2018 թվականի ընթացքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել

2. Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)
Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

Հ/հ

Ծրագրի անվանումը

Ծրագրի արժեքը
(հազ. դրամ)

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների
1.
մատուցում
Ընդամենը
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
1.

2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում

Ընդամենը

45573,4
45573,4

ԲԲՀ-ի
բնակավայրը
ընդհանուր
համայնքային
-

-

-

-

-
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Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության
պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության
կազմակերպում
2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից
բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական
1.
պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ընդամենը
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
<<Համալիր>> կոչվող տարածքից դեպի <<Երկար
1.
գործեր>> կոչվող թաղամասի խմելու ջրի ներտնտեսային
ցանցի հիմնանորոգում
<<Վարդաձորի խճուղու 1-ին նրբանցքի սկզբնամասից
2.
մինչև նրբանցքի վերջնամասը>> կոչվող տարածքի խմելու
ջրի ներտնտեսային ցանցի հիմնանորոգում
<<8-րդ փողոցի ճանապարհով անցնող թաղամասային
ջրագծի՝ Ռաֆիկ Փինաչյանի տան մոտից մինչև Սիմակ
3.
Մնացականյանի տնամերձ հողամասի միջնամասի>>
տարածքի խմելու ջրի ներտնտեսային ցանցի
հիմնանորոգում
Ընդամենը
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
<<Դարի գլուխ>>, <<Համալիր>>,<<Բոստան կայա>>,
<<Բուլվար>> կոչվող տարածքների համայնքային
սեփականություն հանդիսացող տնամերձ հողամասերի
1.
սեփականության իրավունքի պետական գրանցման
աշխատանքների իրականացնում, ինչպես նաև
հողամասերի՝աճուրդ վաճառքով օտարում
Ընդամենը
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Համայնքապետարանի արևմտյան պարսպից դեպի 9-րդ
փողոցի ճանապարհով 8-րդ փողոցի հատման գծով
մինչև Էմանուել Խաչատրյանի խանութի մոտի գոյություն
1.
ունեցող ասֆալտապատ ճանապարհի հատման
սահմանը ճանապարհի ասֆալտապատման
իրականացնում
Գյուղամիջյան ճանապարհների փոսային նորոգման
2.
աշխատանքների իրականացում
Ներհամայնքային ճանապարհների ձնամաքրման
3.
աշխատանքների իրականացում
Ընդամենը
Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ
2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ընդամենը
Ոլորտ 8.Կրթություն
2018 թվականին կրթության ոլորտում ծրագրեր և
1.
միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ընդամենը
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող
աշխատանքներ
1.

-

-

-

2500,0

Ընդհանուր
համայնքային

1500,0

Ընդհանուր
համայնքային
Ընդհանուր
համայնքային

1000,0
5000,0

1000,0

ընդհանուր
համայնքային

1000,0

-

20035,0

3000,0
1600,0
24635,0

ընդհանուր
համայնքային
ընդհանուր
համայնքային
ընդհանուր
համայնքային
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում

1000,0

Ընդամենը
Ոլորտ 10. Առողջապահություն
2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ընդամենը

1000,0

ընդհանուր
համայնքային
-

-

-

-

-
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Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
2018 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ընդամենը
Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն
Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով
1.
բնակիչներին
Ընդամենը
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
Դաշտամիջյան ճանապարհների հարթեցման և
1.
բարեկարգման աշխատանքների իրականացում
Ոռոգման առուների մաքրման աշխատանքների
2.
իրականացնում
Ընդամենը
Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա
2018 թվականին անասնաբուժության և
1.
բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ
չեն նախատեսվում
Ընդամենը
Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Դրենաժային ջրահեռացման ցանցի մաքրման
1.
աշխատանքների իրականացում
Ընդամենը
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն
2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և
1.
միջոցառումներ չեն նախատեսվում։
Ընդամենը
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն
2018 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը
1.
բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում։
Ընդամենը
Ընդհանուրը

-

-

-

2500,0
2500,0
900,0
900,0
1800,0

ընդհանուր
համայնքային
ընդհանուր
համայնքային
ընդհանուր
համայնքային
-

-

-

-

2000,0
2000,0

ընդհանուր
համայնքային
-

-

-

-

-

-

-

83508,4

-

Աղյուսակ 4․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով
Հ/հ

Ծրագրի անվանումը

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
12-րդ փողոցի մուտքի ճանապարհի սկզբնամասից մինչև
1.
<<Երկար գործեր>> կոչվող թաղամասի ծայրամասը
փողոցային լուսավորման նոր ցանցի կառուցում
Մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգման ու ներքին
2.
հարդարման աշխատանքների իրականացնում
Նախկին կինոդահլիճի շենքի հիմնանորոգում՝նպատակ
3.
ունենալով բացելու գորգագործության կամ կարի
արտադրամաս
<<Դարի գլուխ>>, <<Բոստան կայա>>, <<Երկար գործեր>>
կոչվող տարածքներում նոր ձևավորված թաղամասերի
4.
համար խմելու և ոռոգման ջրագծերի կառուցում,
էլեկտրամատակարարման ու գազամատակարարման
համակարգերի կառուցում

Ծրագրի արժեքը
(հազ. դրամ)

ԲԲՀ-ի
բնակավայրը

9270,0

ընդհանուր
համայնքային

1000,0

ընդհանուր
համայնքային

6250,0

ընդհանուր
համայնքային

1500,0

ընդհանուր
համայնքային
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Ընդամենը
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
1.

Արոտավայրերում նոր փարախների կառուցում

Ընդամենը
Ընդհանուրը

18020,0
3000,0
3000,0
21020,0

ընդհանուր
համայնքային
-
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Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային
ցուցանիշներ

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ոլորտային նպատակ
ԱպահովելՏԻՄ-երի կողմից համայնքի
բնակիչների որակյալ և մատչելի հանրային
ծառայությունների մատուցումը

Տեղեկատվության
աղբյուրներ

Պատասխանատու

Ժամկետ

Ռիսկեր

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից,
մատուցվող հանրային ծառայություններից, 80%
 Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու)
կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ,
10%
 Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր
մուտքերի կազմում, 33%

Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում
Ծրագրի նպատակ
Ապահովել
աշխատակազմի
բնականոն
գործունեությունը,
բարելավել
բնակչությանը
մատուցվող հանրային
ծառայությունները

Ծրագրի ազդեցության
(վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ
Բնակչությանը մատուցվող
հանրային ծառայությունների
որակը ՝ շատ լավ

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Միջանկյալ արդյունք 1
Ապահովվել է
աշխատակազմի
բնականոն
գործունեությունը

Ելքային ցուցանիշներ
(քանակ, որակ, ժամկետ)
1.Համայնքի աշխատակազմի
աշխատողների թիվը 14
2.Անշարժ գույքի հարկի
բազայում առկա
անճշտությունների
նվազեցում՝ 12%
3.Համայնքի աշխատակազմի
աշխատանքային օրերի
թիվը տարվա ընթացքում՝
238 օր
4.Համայնքի պաշտոնական
համացանցային կայքի
առկայությունը՝ այո

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ
բնակիչներ

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար

2018թ. հունվար2018թ. դեկտեմբեր

Համապատասսխան
մարդկային, նյութական և
ֆինանսական ռեսուրսների
առկայություն

Համապատասխան մարդկային
և Ֆինանսական ռեսուրսները
առկա են եղել
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5.Աշխատակազմում
ստացված մեկ դիմումին
պատասխանելու միջին
ժամանակը՝ 5 օր

Միջոցառումներ (գործողություններ)
1. Աշխատակազմի պահպանություն
2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման
ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում
3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 14
2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝առկա է
3. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
4. ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի)
ծառայությունների թիվը

Միջանկյալ արդյունք 2
Բարելավվել է
բնակչությանը
մատուցվող հանրային
ծառայությունների
մատչելիությունը և
որակը

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Ելքային ցուցանիշներ
(քանակ, որակ, ժամկետ)
1. Համայնքի պաշտոնական
համացանցային կայքի
առկայությունը, այո
2. ՏԻՄ-երի,
համայնքապետարանի
աշխատակազմի
գործունեությունից,
մատուցվող
ծառայությունների
մատչելիությունից և
որակից բնակիչների
բավարարվածության
աստիճանի բարձրացում
(հարցումների հիման
վրա), 15%
3. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի
գործունեության
վերաբերյալ բնակիչների
կողմից ստացվող դիմումբողոքների թվի նվազում,

Համայնքի
ղեկավարի
տեղակալ,
աշխատակազմի
քարտուղար, ՀՈԱԿների տնօրեններ

2018թ. հունվար–
2018թ.
դեկտեմբեր

Համապատասխան
ենթակառուցվածքների և
մասնագետների
առկայությունը
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1%
4. Աշխատակազմում առկա
տեղեկատվական և
հեռահաղորդակցության
համակարգերի
օգտագործման
մակարդակը, 95%
5. Աշխատակազմում
ստացված մեկ դիմումին
պատասխանելու միջին
ժամանակը՝ 5 օր
Միջոցառումներ (գործողություններ)
1. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական
համակարգերի շահագործում,
2. Համացանցային կայքում առկա
տեղեկատվության պարբերական թարմացում

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը 7
2. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր 1
3. Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի
կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 1
4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք՝ http://yeranos.am
5. Բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թիվը՝ տարեկան կտրվածքով՝ 37

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում
2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր
և միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ոլորտային նպատակ
Օժանդակել համայնքային նոր
ենթակառուցվածքների ստեղծմանը, արդեն
առկա ենթակառուցվածքների
վերանորոգմանը և պահպանմանը

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
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Ոլորտային նպատակ
Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհային
տնտեսության վիճակը

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
1. Ասֆալտապատված ներհամայնքային և ներբնակավայրային ճանապարհների և փողոցների
տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 28%
2. Նորոգված կամուրջների և ինժեներական այլ կառույցների քանակը 4
3. Բարեկարգ և անցանելի ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի
կազմում, 90 %

Ծրագիր 1. Ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքի իրականացում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի
Ծրագրի գնահատման
Համայնքի ղեկավար,
Բարեկարգել
ազդեցության
համակարգ
աշխատակազմի
ներհամայնքային
(վերջնական
ՄԳ կիսամյակային,
քարտուղար
ճանապարհային
արդյունքի)
տարեկան
տնտեսությունը,
ցուցանիշ
հաշվետվություններ,
դարձնելով
 Ներհամայնքայ
երթևեկության համար
ին և
անվտանգ
ճանապարհայի
ն
տնտեսության
վիճակը,
բավարար
 Երթևեկության
անվտանգությ
ան
մակարդակը՝
բավարար
Միջանկյալ արդյունք 1
Նորոգվել են
ներհամայնքային
ճանապարհների 10%ն, դրանք դարձել են
երթևեկության համար
անվտանգ և
բարեկարգ

Ելքային
ցուցանիշներ
(քանակ, որակ,
ժամկետ)
1. Նորոգված
ճանապարհների
երկարությունը, 8
կմ
2. Տրանսպորտայի
ն միջոցների
շահագործման
ծախսերի
(վառելիքի և
ամորտիզացիոն
ծախսերի)
խնայողությունը,

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային, տարեկան
հաշվետվություններ,
բնակիչներ

2018թ.
հունվար2018թ. դեկտեմբեր

Համայնքի բյուջեից
անհրաժեշտ
ֆինանսական միջոցները
ժամանակին հատկացվում են

Համապատասխան
ֆինանսական ռեսուրսները
առկա են եղել
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3%
3. Վարորդների
գոհունակության
մակարդակի
բարձրացում,
25%
4. Հետիոտների
գոհունակության
մակարդակի
բարձրացում, 5%
5. Աշխատանքների
իրականացման
ժամկետը,
1տարի
6. Համայնքի
փողոցների և
թաղամասեր
հասնելու
ժամանակի
կրճատում, 15
րոպե
Միջոցառումներ (գործողություններ)
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. Բարեկարգել ներհամայնքային
1. Հատկացում 20035,0 հազ.դրամ համայնքի 2018թ. բյուջեից
ճանապարհային տնտեսությունը
2. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քանակը՝ 1
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ
2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել
Ոլորտ 8. Կրթություն
2018 թվականին կրթության ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Ապահովել համայնքում տոն և հիշատակի
Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների թիվը՝ նվիրված տոնական և հիշատակի օրերին` 3
օրերին նվիրված միջոցառումների հավուր
պատշաճի կազմակերպումը և անցկացումը
Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում
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Ծրագրի նպատակ
Ապահովել
համայնքում տոն և
հիշատակի օրերին
նվիրված
միջոցառումների
հավուր պատշաճի
կազմակերպումն և
անցկացումն

Ծրագրի
ազդեցության
(վերջնական
արդյունքի)
ցուցանիշ
Մատուցվող
մշակութային
ծառայությունների
մատչելիությունը
համայնքի
բնակիչներին, այո

Ծրագրի գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ,

Միջանկյալ արդյունք 1
Համայնքի կենտրոնում
և բնակավայրերում
կազմակերպվել և
անցկացվել են տոն և
հիշատակի օրերին
նվիրված
միջոցառումներ

Ելքային
ցուցանիշներ
(քանակ, որակ,
ժամկետ)
1. Բնակիչների
բավարարվածու
թյունը
մատուցվող
մշակութային
ծառայություններ
ից, 90%
2. Տարվա
ընթացքում
կազմակերպված
միջոցառումների
թիվը՝ նվիրված
տոնական և
հիշատակի
օրերին ՝3

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային, տարեկան
հաշվետվություններ
բնակիչներ

Համայնքի ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար

2018թ.
հունվար2018թ. դեկտեմբեր

Համայնքի բյուջեից
անհրաժեշտ
ֆինանսական միջոցները
ժամանակին հատկացվում են

Համապատասխան
ֆինանսական ռեսուրսները
առկա են եղել

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 1000,0 հազար դրամ
2. Հանդիսությունների սրահ շինություն
Ոլորտ 10. Առողջապահություն
2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
2018 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո
ընտանիքների հոգսերը
Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 35%
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Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի
Բարձրացնել
ազդեցության
սոցիալապես
(վերջնական
անապահով
արդյունքի)
ընտանիքներին
ցուցանիշ
տրամադրվող
Սոցիալապես
սոցիալական
անապահով
աջակցության
ընտանիքներին
հասցեականությունը
տրամադրվող
սոցիալական
աջակցության
հասցեականության
մակարդակը ՝
բավարար
Միջանկյալ արդյունք 1
Ելքային
Բարձրացել է
ցուցանիշներ
սոցիալապես
(քանակ, որակ,
անապահով
ժամկետ)
ընտանիքներին
1. Սոցիալական
տրամադրվող
աջակցություն
սոցիալական
ստացած
աջակցության
սոցիալապես
հասցեականությունը
խոցելի
ընտանիքների
թիվը՝ 118
2. Սոցիալական
աջակցություն
ստանալու
նպատակով
դիմումներ
ներկայացնողներ
ի թիվը՝ 123
3. Սոցիալական
աջակցություն
ստացող
հաշմանդամների
թիվը՝ 19
4. Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, 1
տարի
5. Սոցիալական

անապահով բնակիչներին
Ծրագրի գնահատման
Համայնքի ղեկավար,
համակարգ,
աշխատակազմի
ՄԳ կիսամյակային,
քարտուղար
տարեկան
հաշվետվություններ,

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան, բնակիչներ

2018թ.
հունվար2018թ. դեկտեմբեր

Համայնքի բյուջեից
անհրաժեշտ
ֆինանսական միջոցները
ժամանակին հատկացվում են

Համապատասխան
ֆինանսական ռեսուրսները
առկա են եղել
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ծրագրի
շահառուների
բավարարվածու
թյունը
իրականացվող
ծրագրից, 35%
Միջոցառումներ (գործողություններ)
1. Սոցիալական աջակցություն
հաշմանդամներին
2. Սոցիալական աջակցություն
սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
Ոլորտային նպատակ
Խթանել համայնքում գյուղատնտեսության
զարգացմանը

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, հազ. դրամ 2500.0
2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող հաշմանդամներ՝ 19
3. Սոցիալական աջակցություն կարիք ունեցող սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը՝ 130
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Համայնքում արտադրված կարտոֆիլի ծավալը,2000 տոննա
Համայնքում արտադրված հացահատիկի ծավալը, 800 տոննա

Ծրագիր 1. Դաշտամիջյան ճանապարհների հարթեցման և բարեկարգման աշխատանքների իրականացում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի
Ծրագրի գնահատման
Համայնքի ղեկավար,
2018թ. հունվարՀամայնքի բյուջեից
Ճանապարհների
ազդեցության
համակարգ,
աշխատակազմի
անհրաժեշտ
2018թ. դեկտեմբեր
բարեկարգման
(վերջնական
ՄԳ կիսամյակային,
քարտուղար,
ֆինանսական միջոցները
միջոցով խթանել
արդյունքի)
տարեկան
ժամանակին հատկացվում
հացահատիկային
ցուցանիշ
հաշվետվություններ,
են
մշակաբույսերի
Հացահատիկային
մշակման և
մշակաբույսերի
բերքատվության
բերքատվության
բարձրացմանը
մակարդակի
բարձրացում,
նախորդ տարվա
համեմատ, 3%
Միջոցառումներ (գործողություններ)
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. Կատարված աշխատանքի միջոցով
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 900,0հազ.դրամ
նպաստել ցանքերի ավելացմանը
Ծրագիր 2. Ոռոգման առուների մաքրման աշխատանքների իրականացում
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Ծրագրի նպատակ
Ոռոգման առուների
մաքրման և
բարեկարգման
միջոցով խթանել
բանջարաբոստանային
մշակաբույսերի
մշակման,բերքատվությ
ան բարձրացմանը և
ցանքատարածությունն
երի ավելացմանը

Ծրագրի
ազդեցության
(վերջնական
արդյունքի)
ցուցանիշ
Բանջարաբոստան
ային
մշակաբույսերի
բերքատվության
մակարդակի
բարձրացում,
նախորդ տարվա
համեմատ, 2%

Ծրագրի գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ,

Համայնքի ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար,

2018թ. հունվար2018թ. դեկտեմբեր

Համայնքի բյուջեից
անհրաժեշտ
ֆինանսական միջոցները
ժամանակին հատկացվում
են

Միջոցառումներ (գործողություններ)
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. Կատարված աշխատանքի միջոցով
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 900,0հազ.դրամ
նվազեցնել ջրի կորուստները,
ավելացնել ցանքերը
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա
2018 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Դրենաժային ջրահեռացման ցանցի մաքրման Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը դրենաժային ջրահեռացման ցանցի մաքրման
աշխատանքների իրականացում
ծառայությունից, 100%
Ծրագիր 1. Դրենաժային ջրահեռացման մաքրման աշխատանքների իրականացում։
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի
Ծրագրի գնահատման
Համայնքի ղեկավար,
2018թ.
հունվար- Համայնքի բյուջեից
Կազմակերպել
ազդեցության
համակարգ,
աշխատակազմի
2018թ. դեկտեմբեր
անհրաժեշտ
դրենաժային
(վերջնական
ՄԳ կիսամյակային,
քարտուղար,
ֆինանսական միջոցները
ջրահեռացման ցանցի
արդյունքի)
տարեկան
ժամանակին հատկացվում են
մաքրման
ցուցանիշ
հաշվետվություններ,
աշխատանքների
Մաքուր ջրային
իրականացումը և
ռեսուրսներ,
ապահովել շրջակա
սանիտարահիգիենի
միջավայրի
կ բավարար
մաքրությունը
պայմանների
առկայություն, այո
Միջանկյալ արդյունք 1
Ելքային
Աշխատակազմ, ՄԳ
Համայնքի ղեկավար,
2018թ.
հունվար– Համապատասխան
Մաքուր ջրային
ցուցանիշներ
կիսամյակային, տարեկան աշխատակազմի
2018թ. դեկտեմբեր
ֆինանսական ռեսուրսները
ռեսուրսների
(քանակ, որակ,
հաշվետվություններ,
քարտուղար,
առկա են եղել
առկայություն
ժամկետ)
բնակիչներ
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1. Դրենաժային
ջրահեռացման
մաքրման
ծառայության
հաճախականությու
նը (տարվա
կտրվածքով)
1անգամ
2. Համայնքի
բնակիչների
բավարարվածությ
ունը դրենաժային
ջրահեռացման
մաքրման
ծառայությունից,
100%
Միջոցառումներ (գործողություններ)
Դրենաժային ջրահեռացման ցանցի մաքրման
աշխատանքների իրականացում։

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. Աշխատակիցների թիվը՝ 2
2. Համայնքի տարեկան բյուջեներով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ ՝ 2000,0 հազ. դրամ։

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն
2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն
2018 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում
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3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը

I.
1

2

Հողեր
Գյուղատնտեսական նշանակության
հողեր, այդ թվում

3

4

5
6

II.
1
2.
3.
4.
5.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
IV.

124,82

արոտ
այլ հողատեսքեր
Բնակավայրերի, այդ թվում
բնակելի
հասարակական
ընդհանուր

462,59
1241,88
122,10
19,32
1,54
38,37

Արդյունաբերական, ընդերքօգտ և այլ
արտ, այդ թվում
արդյունաբերության
գյուղատնտեսական
Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի
նշ. հողեր, այդ թվում
էներգետիկայի
կապի
կոմունալ
Հատուկ պահպանվող տարածքների
նշանակության հողեր, այդ թվում
պատմական և մշակութային
Ջրային հողեր, այդ թվում
ջրանցքներ
Հիդրոտեխ. և ջրտնտ.

Այլ բնութագրիչներ

Գույքի կառավարման
գործառույթը

1829,29

վարելահող

այլ հողեր

Վիճակի
գնահատումը

Գույքի անվանումը

Զբաղեցրած
տարածքը/
մակերեսը(հա)

Հ/հ

Հասցեն կամ
ծածկագիրը

Աղյուսակ 6․Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը

62,87

բավարար
Լավ
Լավ

Մասամբ
օգտագործվում է
Օգտագործվում է
Օգտագործվում է

բավարար
Լավ
Լավ
Լավ

Չի օգտագործվում
Օգտագործվում է
Օգտագործվում է

բավարար
բավարար

Օգտագործվում է

բավարար
բավարար
բավարար

Օգտագործվում է
Օգտագործվում է
Օգտագործվում է

բավարար

-

բավարար
բավարար

-

-

2,37
0,09
2,28
3,06
1,36
0,12
1,58
17,49
17,49
14,38
13,34
1,04

Շենք - շինություններ
Հ ամայնքապետարանի վարչական
շենք
Մշակույթի տուն
Մանկապարտեզի շենք
Նախկին կինոդահլիճի շենք
Ընտանեկան բժշկական
ամբուլատորիա
Տրանսպորտային միջոցներ

1 հատ

Ավտոմեքենա Տոյոտա Կորոլլա 1,6
Ավտոմեքենա ՎԱԶ-21214
Ավտոբուս ԿԱՎԶ 3270
Ավտոմեքենա ՈՒԱԶ 396201
Տրակտոր ԴՏ-75
1
Գրականություն
6

Պիտանի

Օգտագործվում է

1 հատ
1 հատ
1 հատ

Պիտանի
Պիտանի
Վատ

Օգտագործվում է
Օգտագործվում է
Չի օգտագործվում

1 հատ

Պիտանի

Օգտագործվում է

1 հատ
1 հատ
1 հատ
1 հատ
1 հատ
17304
կտոր

Սարքին
Սարքին
Սարքին
Սարքին
Սարքին

Օգտագործվում Է
Օգտագործվում է
Օգտագործվում Է
Օգտագործվում է
Օգտագործվում է

Պիտանի

Օգտագործվում է

4.

Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը
Աղյուսակ 7․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

Համայնք-ՔՀՄՀ
համագործակցություն

Այլ աղբյուրներ

Ծրագրի
արժեքը (հազ.
դրամ)

Դոնոր
կազմակերպություններ

Ծրագրի անվանումը

-

-

-

-

-

-

-

Համայնքի բյուջե

Հ/հ

Պետական բյուջե

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ընդհանուր բնույթի համայնքային
1.
ծառայությունների մատուցում

45573,4

45573,4

Ընդամենը

45573,4

45573,4

-

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
2018 թվականին պաշտպանության
կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր
և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում
Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության
կազմակերպում
2018 թվականին արտակարգ
իրավիճակներից բնակչության
պաշտպանության և
քաղաքացիական պաշտպանության
կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր
և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում։
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
<<Համալիր>> կոչվող տարածքից
2500,0
դեպի <<Երկար գործեր>> կոչվող
1.
թաղամասի խմելու ջրի
2500,0
ներտնտեսային ցանցի
հիմնանորոգում
<<Վարդաձորի խճուղի 1-ին
1500,0
նրբանցքի սկզբնամասից մինչև
նրբանցքի վերջնամասը>> կոչվող
2.
1500,0
տարածքի խմելու ջրի
ներտնտեսային ցանցի
հիմննանորոգում
<<8-րդ փողոցի ճանապարհով
անցնող թաղամասային
1000,0
ջրագծի՝Ռաֆիկ Փինաչյանի տան
մոտից մինչև Սիմակ
3.
1000,0
Մնացականյանի տնամերձ
հողամասի միջնամասի>>տարածքի
խմելու ներտնտեսային ցանցի
հիմնանորոգում
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Ընդամենը
5000,0
5000,0
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
<<Դարի գլուխ>>, <<Համալիր>>,
<<Բոստան կայա>>, <<Բուլվար>>
կոչվող տարածքների համայնքային
սեփականություն հանդիսացող
տնամերձ հողամասերի
1.
1000,0
1000,0
սեփականության իրավունքի
պետական գրանցման
աշխատանքների իրականացնում,
ինչպես նաև հողամասերի՝աճուրդ
վաճառքով օտարում
Ընդամենը
1000,0
1000,0
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Համայնքապետարանի արևմտյան
պարսպից դեպի 9-րդ փողոցի
ճանապարհով 8-րդ փողոցի
հատման գծով մինչև Էմանուել
1.
Խաչատրյանի խանութի մոտի
20035,0 20035,0
գոյություն ունեցող
ասֆալտապատ ճանապարհի
հատման սահմանը ճանապարհի
ասֆալտապատման
իրականացնում
Գյուղամիջյան ճանապարհների
2.
փոսային նորոգման
3000,0 3000,0
աշխատանքների իրականացում
Ներհամայնքային ճանապարհների
3.
ձնամաքրման աշխատանքների
1600,0 1600,0
իրականացում
Ընդամենը
24635,0
24635,0
Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ
2018 թվականին առևտրի և
ծառայությունների ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել։
Ոլորտ 8. Կրթություն
2018 թվականին կրթթության
1.
ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Մշակութային, մարզական և հոգևոր
1.
1000,0
1000,0
կյանքի աշխուժացում։
Ընդամենը
1000,0
1000,0
Ոլորտ 10. Առողջապահություն
2018 թվականին առողջապահության
ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
Ընդամենը
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն
Աջակցություն համայնքի
1.
սոցիալապես անապահով
2500,0
2500,0
բնակիչներին
Ընդամենը
2500,0
2500,0
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
1.
Դաշտամիջյան ճանապարհների
900,0
900,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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հարթեցման և բարեկարգման
աշխատանքների իրականացում
Ոռոգման առուների մաքրման
2.
900,0
աշխատանքների իրականացնում
900,0
Ընդամենը
1800,0
1800,0
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա
2018 թվականի ընթացքում
անասնաբուժության և
բուսսանիտարիայի ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում, այդ պատճառով
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Դրենաժային ջրահեռացման ցանցի
1.
մաքրման աշխատանքների
2000,0
2000,0
իրականացում
Ընդամենը
2000,0
2000,0
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն
2018 թվականին զբոսաշրջության
ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում։
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն
2018 թվականին տեղական
ինքնակառավարմանը բնակիչների
մասնակցության ոլորտում ծրագրեր
և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում։
Ընդհանուրը
83508,4 83508,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը
Աղյուսակ 8․Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և
գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը
Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում։
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
Համայնքի
աշխատակազմի
Մուտքային
14
աշխատողներ
ՏԻՄ-երի,
աշխատակազմի
գործունեության
վերաբերյալ
Ելքային (քանակական)
1
բնակիչների կողմից
ստացվող դիմումբողոքների թվի
նվազում, %
ՏԻՄ-երի,
համայնքապետարանի 15
Ելքային (որակական)
աշխատակազմի

23

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

գործունեությունից,
մատուցվող
ծառայությունների
մատչելիությունից և
որակից բնակիչների
բավարարվածության
աստիճանի
բարձրացում
(հարցումների հիման
վրա), %
Աշխատակազմում
ստացված մեկ
դիմումին
պատասխանելու միջին
ժամանակը, օր
Բնակչությանը
մատուցվող հանրային
ծառայությունների
որակը ՝ շատ վատ,
վատ, բավարար, լավ,
գերազանց
Ֆինանսավորման
աղբյուրը՝համայնքի
բյուջեի միջոցներ

5

շատ լավ

45573,4

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 1. <<Համալիր>> կոչվող տարածքից դեպի <<Երկար գործեր >> կոչվող թաղամասի խմելու ջրի
ներտնտեսային ցանցի հիմնանորոգում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ
.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեք
արժեքը
ը
Թաղամասին
սպասարկող խմելու
Մուտքային
բավարար
ջրագծի վիճակը՝
Հիմնանորոգված
Ելքային (քանակական) ջրագրի երկարությունը՝
100
գծամետրերով

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական արդյունքի

Հիմնանորոգված
ջրագծի տեսակարար
կշիռն ընդհանուրի մեջ,
%
Խմելու ջրով
բնակիչներին
մատակարարելու
ժամերի թիվը օրվա
կտրվածքով՝
Թ աղամասի

2

24

լավ

24

Ծախսեր, հազ. դրամ

բնակիչների կարծիքը
համայնքում
ջրամատակարարման
վերաբերյալ՝ շատ վատ,
վատ, բավարար, լավ,
գերազանց
Ֆինանսավորման
աղբյուրը՝համայնքի
բյուջեի միջոցներ

2500,0

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 2. <<Վարդաձորի խճուղի 1-ին նրբանցքի սկզբնամասից մինչև նրբանցքի վերջնամասը>> կոչվող
տարածքի խմելու ջրի ներտնտեսային ցանցի հիմննանորոգում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ
.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեք
արժեքը
ը
Թաղամասին
սպասարկող խմելու
Մուտքային
բավարար
ջրագծի վիճակը՝
Հիմնանորոգված
Ելքային (քանակական) ջրագրի երկարությունը՝
380
գծամետրերով

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Հիմնանորոգված
ջրագծի տեսակարար
կշիռն ընդհանուրի մեջ,
%
Խմելու ջրով
բնակիչներին
մատակարարելու
ժամերի թիվը օրվա
կտրվածքով՝
Թ աղամասի
բնակիչների կարծիքը
համայնքում
ջրամատակարարման
վերաբերյալ՝ շատ վատ,
վատ, բավարար, լավ,
գերազանց
Ֆինանսավորման
աղբյուրը՝համայնքի
բյուջեի միջոցներ

4

24

լավ

1500,0

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 3. <<8-րդ փողոցի ճանապարհով անցնող թաղամասային ջրագծի՝Ռաֆիկ Փինաչյանի տան մոտից
մինչև Սիմակ Մնացականյանի տնամերձ հողամասի միջնամասի>> տարածքի խմելու ներտնտեսային ցանցի
հիմնանորոգում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
արժեք
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
ը

25

Մուտքային

Ելքային (քանակական)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Թաղամասին
սպասարկող խմելու
ջրագծի վիճակը՝
Հիմնանորոգված
ջրագրի երկարությունը՝
գծամետրերով
Հիմնանորոգված
ջրագծի տեսակարար
կշիռն ընդհանուրի մեջ,
%
Խմելու ջրով
բնակիչներին
մատակարարելու
ժամերի թիվը օրվա
կտրվածքով՝
Թ աղամասի
բնակիչների կարծիքը
համայնքում
ջրամատակարարման
վերաբերյալ՝ շատ վատ,
վատ, բավարար, լավ,
գերազանց
Ֆինանսավորման
աղբյուրը՝համայնքի
բյուջեի միջոցներ

բավարար

70

1

24

լավ

1000,0

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
<<Դարի գլուխ>>, <<Համալիր>>, <<Բոստան կայա>>, <<Բուլվար>> կոչվող տարածքների համայնքային
սեփականություն հանդիսացող տնամերձ հողամասերի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման
աշխատանքների իրականացնում, ինչպես նաև հողամասերի՝աճուրդ վաճառքով օտարում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ
.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեք
արժեքը
ը
Սեփականության
իրավունքի
վկայականների
Մուտքային
բավարար
պետական
գրանցումների
կատարում
Աճուրդ վաճառքով
Ելքային (քանակական) օտարվող հողամասերի
30
քանակը

Ելքային (որակական)

Օտարվող հողամասերի
տեսակարար կշիռն
համայնքային
սեփականություն
հանդիսացող
հողամասերի

13

26

ընդհանուրի մեջ, %

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Ծրագրի իրականացման
ժամկետը,տարի
Նոր բնակելի թաղամ
սերի ձևավորման հետ
կապված՝ բնակիչների
կարծիքը շատ վատ,
վատ, բավարար, լավ,
գերազանց
Ֆինանսավորման
աղբյուրը՝համայնքի
բյուջեի միջոցներ

1

լավ

1000,0

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի արևմտյան պարսպից դեպի 9-րդ փողոցի ճանապարհով 8-րդ
փողոցի հատման գծով մինչև Էմանուել Խաչատրյանի խանութի մոտի գոյություն ունեցող
ասֆալտապատ ճանապարհի հատման սահմանը ճանապարհի ասֆալտապատման իրականացնում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
Նախագծանախահաշվ
ային փաստաթղթերի
Մուտքային
1
քանակը՝ հատ
Ասֆալտապատվող
Ելքային (քանակական) ճանապարհների
0,53
երկարությունը,կմ
Վարորդների
գոհունակության
Ելքային (որակական)
35
մակարդակի
բարձրացում, %
Կենտրոնական
ճանապարհի
ծանրաբեռնվածության
Ելքային
թեթևացում,համայնքի
15
(ժամկետայնության)
տարբեր թաղամասեր
հասնելու ժամանակի
կրճատում, րոպե
Ներհամայնքային և
ճանապարհային
տնտեսության վիճակը՝ լավ
շատ վատ, վատ,
բավարար, լավ,
Վերջնական արդյունքի
Երթևեկության
անվտանգության
մակարդակը՝ շատ
բավարար
վատ, վատ,
բավարար, լավ,

27

Ծախսեր, հազ. դրամ

Ֆինանսավորման
աղբյուրը՝համայնքի
բյուջեի միջոցներ

20035,0

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Ծրագիր 2. Գյուղամիջյան ճանապարհների փոսային նորոգման աշխատանքների իրականացում

Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային

Ելքային (քանակական)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Շեղումը Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը

Անվանումը
Ծրագրի
իրականացման
հարցերով զբաղվող
աշխատակազմի
աշխատակիցներ
Նորոգված
ճանապարհների
երկարությունը,կմ
Ընթացիկ նորոգված
գյուղամիջյան
ճանապարհների
տեսակարար
կշիռնը,ընդհանուրի
մեջ,%
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը,տարի
Ապահովել
բնակչությանը
անցանելի
փողոցներով և
ճանապարհներով
երթևեկելու
ծառայության
մատուցումը,%

Ֆինանսավորման
աղբյուրը`
համայնքի
բյուջեի միջոցներ

2

8

15

1

լավ

3000,0

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Ծրագիր 3. Ներհամայնքային ճանապարհների ձնամաքրման աշխատանքների իրականացում

28

Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային

Ելքային (քանակական)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Թիրախ․
արժեքը

Անվանումը
Ծրագրի
իրականացման
հարցերով զբաղվող
աշխատակազմի
աշխատակիցներ
Փողոցների և
թաղամասերի
ճանապարհների
ձնամաքրման
աշխատանքների
կատարում, քմ
գյուղամիջյան
ճանապարհների
տեսակարար կշիռը
ընդհանուրի մեջ,%
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը,տարի
Ապահովել
բնակչությանը
անցանելի
փողոցներով և
ճանապարհներով
երթևեկելու
ծառայության
մատուցումը,%

Ֆինանսավորման
աղբյուրը՝համայնքի
բյուջեի միջոցներ

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը Մեկնաբանություն
արժեքը

2

10000

100

1

100

1600,0

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում։
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
Միջոցառումների
կազմակերպման
համար անհրաժեշտ
Մուտքային
18
սարքավորումների
քանակը,
Տարվա ընթացքում
Ելքային (քանակական)
3
կազմակերպված

29

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

միջոցառումների թիվը՝
նվիրված տոնական և
հիշատակի օրերին
Բնակիչների
բավարարվածությունը
մատուցվող
մշակութային
ծառայություններից, %
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը,տարի
Մատուցվող
մշակութային
ծառայությունների
մատչելիությունը
համայնքի
բնակիչներին՝ այո, ոչ
Ֆինանսավորման
աղբյուրը՝համայնքի
բյուջեի միջոցներ

90

1

այո

1000,0

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն
Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին։
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
արժեք
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
ը
Սոցիալական
աջակցություն կարիք
ունեցող սոցիալապես
Մուտքային
160
խոցելի ընտանիքների
թիվը
Սոցիալական
աջակցություն ստացած
Ելքային (քանակական)
118
սոցիալապես
խոցելի
ընտանիքների թիվը
Սոցիալական ծրագրի
շահառուների
Ելքային (որակական)
բավարարվածությունը
60
իրականացվող
ծրագրից, %
Ելքային
(ժամկետայնության)

Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի

1

Վերջնական արդյունքի

Սոցիալապես
անապահով
ընտանիքներին
տրամադրվող
սոցիալական
աջակցության
հասցեականության
մակարդակը ՝ շատ
վատ, վատ, բավարար,
լավ,

բավարար

30

Ծախսեր, հազ. դրամ

Ֆինանսավորման
աղբյուրը՝համայնքի
բյուջեի միջոցներ

4000.0

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
Ծրագիր 1. Դաշտամիջյան ճանապարհների հարթեցման և բարեկարգման աշխատանքների իրականացում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
Ծրագրի իրականացման
հարցերով զբաղվող
Մուտքային
2
աշխատակազմի
աշխատակիցներ
Ծրագրի իրականացման
համար օգտագորխվող
2
տեխնիկա
Ելքային (քանակական)

Նորոգված
դաշտամիջյան
ճանապարհների
երկարությունը,կմ

30

Ելքային (որակական)

Բնակիչների
բավարարվածությունը
վերանորոգված
դաշտամիջյան
ճանապարհների
անցանելիության
վիճակից

8

Ելքային
(ժամկետայնության)

Ծրագրի իրականացման
ժամկետը,տարի

1

Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Ապահովվել է
բնակչությանը անցանելի
դաշտամիջյան
ճանապարհներով
երթևեկելու ծառայության
մատուցումը,%
Ֆինանսավորման
աղբյուրը՝համայնքի
բյուջեի միջոցներ

90

900,0

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
Ծրագիր 2. Ոռոգման առուների մաքրման աշխատանքների իրականացնում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը

31

Մուտքային

Ելքային (քանակական)

Ծրագրի իրականացման
հարցերով զբաղվող
աշխատակազմի
աշխատակիցներ
Ծրագրի իրականացման
համար օգտագործվող
տեխնիկա և
աշխատաուժ,մարդ

2

1/5

Մաքրված ոռոգման
առուների
երկարությունը,կմ

5

Ելքային (որակական)

Բնակիչների
բավարարվածությունը
մաքրված ոռոգման
առուների վիճակից

այո

Ելքային
(ժամկետայնության)

Ծրագրի իրականացման
ժամկետը,տարի

1

Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Ապահովվել է
բնակչությանը ոռոգման
առվով կանոնավոր
ջրամատակարարման
ծառայության
մատուցումը,%
Ֆինանսավորման
աղբյուրը՝համայնքի
բյուջեի միջոցներ

95

900,0

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Ծրագիր 1. Դրենաժային ջրահեռացման ցանցի մաքրման աշխատանքների իրականացում։
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
Աշխատակիցների թիվը
Մուտքային
2

Ելքային
(ժամկետայնության)

Ելքային (որակական)

Վերջնական արդյունքի

Դրենաժային
ջրահեռացման ցանցի
մաքրման ծառայության
հաճախականությունը
(տարվա կտրվածքով)
Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը
դրենաժային
ջրահեռացման մաքրման
ծառայությունից, %
Մաքուր ջրային
ռեսուրսներ,
սանիտարահիգիենիկ
բավարար պայմանների

1

100

այո
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Ծախսեր, հազ. դրամ

առկայություն, այո/ոչ
2
Ֆինանսավորման
աղբյուրը՝համայնքի
բյուջեի միջոցներ

2000,0
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